
1. Beskriv kort ert partis inställning till Israels ockupation av Palestina. 

De intilliggande arabiska länderna har genom historien attackerat Israel i flera anfallskrig så även 1967. 
Med stöd av folkrätten samt internationella antagna regler har Israel full rätt att säkerställa skyddet för 
landets befolkning och landets överlevnad genom att närvara i Judéen och Samarien (Västbanken). Dessa 
landområden har starka mångtusenåriga band till Israel och det judiska folket. Israels närvaro i dessa områ-
den är helt i linje med internationell folkrätt. Så länge palestinska terrorgrupperingar ständigt angriper Israel 
blir det omöjligt att föra konstruktiva fredssamtal. Israel har vid ett flertal tillfällen inbjudit till fredssamtal med 
möts av palestinsk terror som svar. Sverigedemokraterna menar att det måste finnas ett gemensamt intres-
se och en gemensam önskan om att skapa långvarig och hållbar fred i regionen.

2. Vad har ert parti gjort när det gäller Palestina och Israel under innevarande 
mandatperiod? Ge exempel på motioner, uttalanden, interpellationer, möten och liknande.

Sverigedemokraterna har motionerat, ställt skriftliga frågor samt tydligt i media markerat partiets linje som 
är att vi står rakryggade upp för Israel, Mellanösterns enda fungerande demokrati, och att Jerusalem är 
Israels eviga huvudstad samt att allt svenskt bistånd till den palestinska myndigheten ska dras in så länge 
den palestinska myndigheten uppmuntrar och finansierar terrorattacker mot Israel samt bedriver hatiska 
och antisemitiska kampanjer både i palestinska skolor samt generellt offentligt.

3.a) Vad anser ni att EU, FN och Sverige bör göra för att åstadkomma en rättvis fred?
b) Vad konkret ämnar ni göra under kommande mandatperiod för att främja en rättvis fred? 

a )Först och främst förstå Israels stora behov av trygghet och säkerhet samt på allvar läsa in faktorer som 
tydligt visar på att Israel ständigt blivit attackerat genom arabiska anfallskrig och göra upp med det förflutna 
avseende tidigare svenska regeringars agerande. När detta är gjort skulle Sverige kunna spela en viktig roll 
som brobyggare i regionen, men inte annars. Sverigedemokraterna menar också att det är av avgörande 
betydelse att parterna själva först och främst får föra fredsförhandlingar och att det internationella samfun-
det intervenerar och bidrar där det gör största möjliga nytta.
 
b) Återupprätta nya starka vänskapliga relationer med Israel på alla områden, politiskt, näringslivsmässigt, 
kulturellt m.m. Se till att Sveriges ambassad flyttas från Tel Aviv till Jerusalem, Israels huvudstad. Vi ser det 
som viktigt att bidra på ett sätt där Sverige gör det med rätt kompetens och rätt verktyg för att göra reell 
nytta. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.
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4. Människorättsorganisationerna Amnesty International, B’Tselem, Yesh Din, Human Rights Watch 
och flera av FN:s särskilda rapportörer, senast Michael Lynk i maj 2022, har i omfattande utredning-
ar slagit fast att Israel gör sig skyldigt till apartheid gentemot palestinierna. Apartheid är ett brott 
mot mänskligheten. Vad är ert partis syn på dessa slutsatser och vilka konkreta åtgärder de bör 
leda till?

Dessa falska påståenden är inget annat än ren antisemitism. Israel är en levande demokrati som värnar 
alla människors lika värde. Så länge några pro-palestinska organisationer och FN:s rapportörer använder 
dessa kränkande anklagelser raseras möjligheter till fred och samexistens. Palestinier med israeliskt med-
borgarskap väljer självmant att leva i Israel för att de får fulla demokratiska rättigheter med full frihet samt 
att de får en israelisk lagstiftning som utgår ifrån människovärdet och dess principer. Roten till det onda är 
terrorgruppen Hamas och andra palestinska terrororganisationer som systematiskt förstör alla möjligheter 
till samexistens. Dessa ska dömas i domstol för årtionden av mord och terror mot oskyldiga israeler. I det 
fall överträdelser begås av endera part ska det utredas och åtgärdas på adekvat sätt.

5. Det palestinska civilsamhället har vädjat till omvärlden att stödja deras ickevåldskamp mot ocku-
pationen genom BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner. I samband med invasionen av Ukrai-
na fattade EU beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland, som Sverige följer. Inga sanktioner 
har införts mot Israel, trots upprepade och långvariga folkrättsbrott och kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Hur ställer ni er till detta? 

Bojkottrörelserna är exempel på organiserad dold antisemitism som endast syftar till att förstöra för en 
framtida fred. Dessa organisationer bidrar till splittring och ökar med sitt orättvisa agerande spänningar-
na mellan parterna. Deras agerande gör även att palestinier mister sina arbeten då vissa internationella 
företag tvingas upphöra med sin verksamhet pga. bojkottrörelsen. Sverigedemokraterna vill öka handel och 
stärka näringslivsbanden mellan Sverige och Israel inte minst för att visa vårt stöd och vår solidaritet för 
Israel som Mellanösterns enda fungerande demokrati.

6. Vad anser ni om Israels blockad av Gaza som pågått sedan 2007, samt de fyra storskaliga militära 
angrepp Israel genomfört mot Gaza under samma period, senast i maj 2021?

Gaza var en blomstrande del av Israel fram tills det att Israel överlämnade landområdet till palestinierna i 
hopp om fred men fick istället Hamas terror som svar med ständiga raketbeskjutningar mot Israel. Israel 
hade byggt upp en väldigt bra infrastruktur med fantastiska möjligheter för ett växande näringsliv men detta 
slogs totalt sönder av terroristorganisationen Hamas som införde en blodig diktatur i området vilken gäller 
än idag. Det är djupt tragiskt att se ett landområde förfalla helt vilket Gaza gjort under Hamas terrorvälde. 
Gaza kunde blivit en oas av tillväxt och utveckling för turism och näringsliv, vilket det var då Israel hade 
kontrollen. Faktum är också att det är Israel som försörjer och hjälper människor i Gaza med mat, sjukvård, 
drivmedel och mycket annat livsnödvändigt. Denna israeliska medmänskliga livlina av hjälp till människor i 
Gaza nämns knappt tyvärr av utländsk media i området.

7. Sedan millennieskiftet har 46 palestinska journalister har dödats av den israeliska armén – mest 
nyligen Al Jazeerareportern Shireen Abu Akleh i maj 2022 – och minst 145 palestinska journalister 
har bara under de senaste fem åren beskjutits med skarp ammunition, gummibelagda stålkulor, 
tårgasbehållare eller ljudbomber när de utövat sitt yrke. Vilka åtgärder avser ert parti att vidta för att 
försvara pressfriheten och säkerheten för journalister i det palestinska ockuperade området? 

Sverigedemokraternas uppfattning är att pressfriheten och säkerheten för journalister måste hållas högt 
och värnas i alla konflikter. Israel erbjuder och ger alla journalister full frihet att verka. Att palestinska jour-
nalister befinner sig i områden som styrs av palestinska terrororganisationer utgör för den enskilde journa-
listen en direkt fara eftersom  palestinska terrorister ofta placerar journalister i främsta linjen tillsammans 
med barn och äldre i syfte att de ska skadas medvetet. En oerhört grym taktik som enbart syftar till att få 
rubriker. Det är de palestinska terroristernas ansvar att människor skadas eller avlider då de provocerar 
fram medvetet farliga situationer genom att anfalla israeliska soldater med vapen, stenar, brandbomber och  
andra livsfarliga redskap.
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8. Har ni agerat, eller ämnar ni agera på något sätt i kommande mandatperiod, för att bidra till att 
stoppa den tvångsfördrivning av palestinier som pågår i bland annat Östra Jerusalem och South 
Hebron Hills?

Vår bild är att det inte handlar om tvångsfördrivning. Israel agerar helt enligt gällande lagstiftning som 
prövas av israeliska domstolar före återtagande av lagliga israeliska bostäder och landområden. Det är 
Israel som gett olika markområden i hopp om fred utan att de skulle behöva göra det. Israel har ”i hopp om 
fred” återlämnade flera lagliga israeliska områden utanför Israels huvudstad Jerusalem men tyvärr mötts av 
palestinsk terror som svar. 

9. “Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så ge-
nomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk”, anser UNDP, FN:s utvecklingsprogram. 
Hur anser ert parti att den israeliska ockupationens allvarliga konsekvenser för klimat och miljö på 
Västbanken, i Gaza och i Östra Jerusalem bör hanteras?

Återigen är frågan helt fel. Det är tack vare Israel som det palestinska folket får tillgång till rent vatten, 
utvecklat jordbruk, miljövänligt näringsliv och teknikutveckling. Det är den palestinska myndigheten samt 
Hamas m.fl som omöjliggör ett konstruktivt samarbete eftersom de prioriterar terror mot Israel före tillgång 
till en mer grön utveckling inom en mängd olika verksamhetsområden.

10. I mars 2022 slöt Försvarets Materielverk en mångmiljonaffär med Israels största vapentillverka-
re, Elbit Systems Ltd, som under 2021 även öppnade kontor i Sverige vilket, enligt företaget, är ett 
led i vidare europeisk expansion. Vad anser ert parti om att Sveriges försvarsmakt importerar krigs-
materiel från företag som bevisats aktivt bidra till brott mot internationell rätt och mänskliga rättig-
heter?
 
Vi vill stödja och stärka samarbetet mellan svenska och israeliska företag och så även inom försvarsom-
rådet. Israel som är en levande demokrati omgivet av arabiska diktaturer behöver omvärldens stöd och så 
även Sveriges stöd. Två levande demokratier som Sverige och Israel ska naturligtvis ha ett stort samarbete 
vilket även kan omfatta ömsesidiga inköp av varandras försvarsmateriel.  


